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Khóa tu nhập thất thường niên cho Hòa Bình và Kinh Tế Thế Giới tại San Diego là truyền thống đã được Lama Sang (Đại Sư 
Orgyen Kusum Lingpa) khởi xướng từ năm 2002. Lama Sang cũng từng nhắc nhở truyền thống này phải được gìn giữ ngay cả lúc 
Ngài không thể qua Mỹ hay không còn tại thế. Vì thế, Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche, vị Thầy nắm dòng truyền thừa của Lama 
Sang, sẽ đến San Diego chủ trì khóa tu tập 2016 để tiếp nối ý nguyện của Ngài. 
 

Thuyết Giảng Trong kỳ tu học này, Thầy Hungkar sẽ thuyết giảng suốt năm ngày về giáo lý Lục Trung Hữu, thường được gọi 
là giáo lý Thân Trung Ấm. Lục Trung Hữu là sáu cảnh giới hiện hữu chuyển tiếp nhau tạo thành chu kỳ cuộc 
sống của con người. Sáu cảnh giới này gồm có: (1) Bổn Hữu, là giai đoạn từ lúc sinh ra đến lúc chết; (2) Tử Hữu, 
là giai đoạn chết; (3) Trung Hữu, là cảnh giới sau khi chết; (4) Sinh Hữu, là giai đoạn đầu thai lại kiếp sau. Trong 
Bổn Hữu lại có (5) Thiền Hữu và (6) Mộng Hữu. Trong sáu cảnh giới này con người lại có ba loại thân: (1) Sắc 
thân, (2) Trung Ấm Thân, và (3) Tưởng Thân. Giáo lý Lục Trung Hữu trình bày tánh chất của sáu cảnh giới, 
những gì nên hay không nên làm đối với người tu, đặc biệt là những cơ hội để giải thoát. Lần thuyết giảng này 
đặc biệt trình bày những điểm trọng yếu của ba giai đoạn Tử Hữu, Trung Hữu và Sinh Hữu; nhất là có chiếu hình 
những vị Bổn Tôn sẽ gặp trong cảnh Trung Hữu, giúp cho người tu vượt qua cửa tử và chọn được nơi tái sinh thù 
thắng.  

Tu Tập  Ngoài giờ nghe thuyết Pháp ban ngày, mỗi tối đều có hai thời khóa tu tập từ 8:00 PM đến 11:00 PM các nghi quỹ 
Kilaya và Dzambhala cho hòa bình và kinh tế theo như truyền thống hằng năm. 

Sinh Hoạt  Tất cả sinh hoạt như học pháp, tu tập, ăn uống, ngủ nghỉ đều diễn ra trong khuôn viên hội trường. 

Thời Gian Từ: 8:00 AM, Thứ Bảy, 29-10-2016  Đến: 12:00 PM, Thứ Tư 2-11-2016 

Địa Điểm 7833 Linda Vista Rd., San Diego, CA 92111 (Xin coi bản đồ đính kèm) 

Lệ Phí $300 gồm thực phẩm chay, chỗ ở, tài liệu và chi phí tổ chức. 

Ghi Danh Xin gởi chi phiếu $300 về địa chỉ: Dat Duong, 10176 Zapata Ave., San Diego, CA 92126 

Liên Lạc Tommy tại số (858) 380-6832 
Dương Đạt tại số (858) 229-5200 hoặc KDL@san.rr.com  để biết thêm chi tiết. 

 

 
 

Chú Ý 1. Nơi nhập thất không có phòng tắm. 
2. Hội trường không có giường nên thiền sinh sẽ ngủ trên nền nhà. Vậy, người tham dự phải tự mang theo đồ 

ngủ cho chính mình như nệm lót hoặc ghế bố xếp, túi ngủ, và gối. 
3. Mang theo tọa cụ hoặc bồ đoàn để tu tập. 
4. Vì tánh cách đặc biệt của đề tài kỳ này, thiền sinh được yêu cầu tham dự đầy đủ không gián đoán 

mọi buổi thuyết giảng và truyền pháp. 
 

 

 

  



 



 


